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jag för närvande ej är i behof icke eller Mamma som altid är försorg
genom mig. Wåra utsigter för framtiden mörkna ty min Sjömanshus
pension afkortas må hända, men jag litar på den Store Försörgaren
som finner nog utvägar. Jag skulle gratulera Dig till nya Litteraira
förtjenster om icke tiden efter min åsig vore hart nära, at Försynen
krossar menniskans högmod at biida sig sjelf af kunskapens trädet; och
glömma Lifsens rot, som pianterade trädet jemte Paradiset.

Petter får berätta vidlyftigare hvarföre jag dröijer här så länge, mina
skrifter äro nu at tagas Copior utaf i Limingo hos Doctor Borg, (som
Interesserar sig mycket) af Din fordna Sk<ol>kamrat Lithovius, som är 10

tjenst ledig. Jag väntar Professor till Staden, ock då skola vi afgöra om
Imprimatur skall sökas i Kuopio el<le)r Åb0.

Nu snart skall jag fara till Pudas, och efter Heigen hemät om
möijeligt. Af Otto blef Du väl underrättad om Alberts gifterm<åb som
är både väl och illa: Mamma fägnar sig at någor tager värd om honom.

Vi väntar varje Post utslag ifrån Sevastopol till ära åt Förnuftet och
Bildningen: hvad efter följer vet Gud.

Jag önskar altid sä hjerteligen om Wi ännu kunde träffas pä Jorden
at fä språkas om vigtiga saker i några dagar.

Intet synnerligt selskap har jag eller söker, Ingen Dans etc. Klubb, 20

Tidnings Cirkeln s. k. det enda. Mä väl och skrif snart samt var ömt
hälsad mcd Jeanette och Barnen

C. H. S:n

Hälsa Wennberg och flickorna. Yengströms med fiera kommerjag altid
ihog mcd saknad.
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HUB, CoIl. 41

Jag har ordinerat till Dig reviderark af 5:e arket den »försonare»,
»vermuten», »erlöschem> pag. 66 samt raderna> 13—14 pag. 76 äro
högst dubiösa. Här följer Tickanens skrala korrektur.

Ark 6 första korrekturet väl läset. Sänd det till tryckeriet nied
inadanien, sedan Du bemärkt N. B. ä pag 96. — 1 fjerde aktens 2:a Scen
&c. finnes Jack ej nämnd — ej heller nägon hans like.

J. V. S:n 40
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HUB, JVS handskrflssarn1ing

Högädle och Höglärde Herr Rektor!

Sedan jag numera hunnit taga noggran kännedom af dc åsigter,
rörande Skolreforrn-förstaget, hvilka Herr Rektorn, jemte skrifvelse af 50

den 29. sistlidne November, haft godheten meddela mig, utber jag mig
att för dessa intressanta och värderika meddelanden få betyga Herr
Rektorn min lika uppriktiga som varma erkänsla. Jag har genom dem
stadgat min öfvertygelse, om vårt skolverks närvarande ständpunkt och
jag delar i hufvudsaken Herr Rektorns äsigter derom, i följd hvaraf
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desse äfven, sä vidt sig numera göra läter, komma att erhålla sin

tillämpning i den nya Skolordning, som innan kort torde utfärdas. Jag
hoppas derföre att de olägenheter och brister, som härintills inverkat
störande pä vårt skolväsende, Snart skola, i väsendtlig mån, häfvas och
särdeles den af dugliga pedagoger; och är det mcd sann tillfredsställelse
och den största tillförsigt jag emotser den, som jag hoppas icke
aflägsna, tid, då Herr Rektorn skall kunna, odeladt, egna sin utmärkta
förmåga, sin rika erfarenhet och ett rastlöst nit åt skolväsendet, hvilket
för utvecklingen afvårt medborgerliga lif— vårt lands väWärd — är af en

10 så onämnbar vigt.
Emottag Herr Rektor min försäkran om den sanna högaktning

hvarmed jag har äran vara

Högädle och Höglärde Herr Rektorns
Odmjukaste tjenare

Alex. Armfelt

S:t Petersburg den 9. Januarij 1855.

20 Till Herr Rektorn J. W. Snellman i Helsingfors.
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HUB, JV$ handskrftssamling

Min Kära Son!

Det är nägot länge sedan vi sednast hade underrättelser ifrån Eder, sä
30 at jag (i synnerhet) hafvit oro vid åtankan huru Du nu dags mär med

alla dc Små; och hvad utsigterna blifva för Sommaren med Logie och
förtjenst: under krig borde alla förtjena, köpman gör det säkert, lika sä
Mårten Holk, men Litterateure? Jag för min del får tacka Gud som
altid sörger för mig, och det sä frikostigt som jag nu Iefver hos 1. W.
Gson Genom ovarsam klösning uti fotwerket feck jag swullnad och
sär, som hållit mig inne 6 veckor sä at jag ej varit till Pudas sedan i
September. Mcd skrifning uti min Positiva Filosofi som tillika blifver
Theologi hafver jag fortfarit smått, men det går långsamt at få
renskrifvit: Capten Henrik är den som hjelpt mig, nu äro 5 1/2 Ark hos

40 D:r Borg at få aprobatur7
Jag hafver någon gång tenckt at om Du i grund forskade min Teon

(som nu mera ej är svårt) så skulle Andens Filosophi ljusna, och Du
såge haltlösheten af en bildn<ing som icke hafver sin rot uti Gudomens
Lif i Skapelsen endast uti Xtendom och genom Xtendom högst; men
densammas Ide blifver mcd det samma En, för hela menskligheten och
alla bekännelser, som Endast Gud kan åstadkomma. månne icke nu
renings processen begynnes.

Min fot är G. L. snart frisk och i nesta månad fiyttar jag till Pudas.
Landtm<ätare> Aron Juvelius blifver därstädes min renskrifvare. hvad

50 det blifver svårt om stackars Janette skall fiytta mcd Barnen då får väl
Wenberg flytta mcd Flickorna: Skrif nu snart huru ni emnar. Jag
önskar ock hem åt i AprilI V<olente> D<eo’.


